Bestyrelsesmøde onsdag den 4. august 2021
Afd. 40

Afbud fra: Hanne
Referent: Else Marie
Dagsorden:
1. Underskrift af referat fra sidste møde
2. Igangværende projekter/opgaver
Else Marie: Økonomi
Anders: Haven
Hanne: Referat
Osman: Omdeling
Niels: DV elevatorer, tilstandsrapport, energitjek
Projekter sendt til SC Nord:
Fodgængerovergang
Hundeskilte til parken
Trappevask, fliser bag carporte, lys i kælder og skilte vedr. campingvogne
3. Pensionistudflugt
4. Klager
5. Eventuelt
Referat:
1. Referatet godkendt og underskrevet.
2. Økonomi: ser fint ud, der er intet at bemærke
Haven: Der mangler stadig at få plantet nogle træer ved legepladsen, det bliver først
til efteråret. Vi aftalte, at vi fremadrettet køber nye bord/bænkesæt i genbrugsplast.
Fodgængerovergang: Vi afventer stadig
Hundeskilte: Niels har bedt SC Nord om at bestille nogle skilte til parken, de er nu
opsat, men der mangler et par stykker, måske lidt større skilte.
Niels har også talt med Nord om vores trappevask, vi afventer, hvad se finder frem
til.
Niels har rykket SC Nord for de ting der blev vedtaget på beboermødet, så som fliser
bag carport, censorlys i kældrene og fjernelse af campingvogne.
Vores elevatorers styresystemer er ikke ens, fredag den 6. august skal vi have en
gennemgang af alle elevatorer, så vi kan få et overblik, om hvad det vil koste at få ens
styresystemer.
Der er ved at blive lavet energitjek, en tilstandsrapport af facader og gavle, med
henblik på at søge landsbyggefonden om tilskud. Vi forventer at få en kopi af
rapporten.
3. Vi afholder i år en pensionistudflugt den 31. august, vi forventer at alle pensionister
nu er vaccineret, så der ikke er risiko for at blive smittet med corona . Vi forlanger et
corana pas eller et pcr test, skal medbringes.

4.

5.

Vi venter til næste år med turen til Djurs Sommerland, da vi ikke mener det er
ansvarligt i år, grundet faren for smitte af corona, der er for mange i
aldersgrupperne, børn og forældre som ikke er vaccineret.
Der er blevet klaget over det nye skilt, som er opsat på væggen i Veri centret lyser
over på blokken, Niels vil tage en snak med Lindberg om at få lyset dæmpet efter kl.
18.00.
Vi har problemer med kørsel på fortov med det ene hjulsæt, for at undgå bumpene.
Det kan være farligt for børn og andre der kommer ud fra opgangene og ikke er
opmærksom på kørsel på fortove. Vi får opsat nogle sten, som umuliggør dette.
Det er for sjældent p-vagterne kommer forbi, der holder flex trafik biler med cvr. Nr.
på p-pladsen, som efter skiltningen ikke må parkere der.

